
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato: 20. 04. 2015 
 

Tidspunkt: 19.30  

Mødeleder: IP 
 

Deltagere: Inger, Kirsten, 

Flemming, Hardy, Mette, Iffe, 

Allan, Helle 
 

Afbud:Henrik 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Konstituering 

 

 

 

 

 

2. Opgavefordeling (bilag) – 

hvem har hvilke 

fokusområder? v/Inger 

3. Workshop vedr. Roberthus den 

8. april + Møde for centerbyer 

om Multihuse den 28.4 v/ Helle 

og Inger 

 

4. Årsmøde i Hornstrup – mail m. 

dagsorden udsendt 8. 4. . 

Hvem deltager? 

 

5. Naturens Hus. Udviklingsrådets 

indstilling til drøftelse. 

 

 

 

 

6. Vejle Ådal-projektet. Til 

orientering og drøftelse af 

Egtveds muligheder. 

 

7. Branding af Egtved.  

 

 

 

 

8. Handelsforeningen – møde 

med Dorthe Bjerre.  

 

 

 

 

 

Referat: 

 

1. Formand: Inger Pabst 

Næstformand: Hardy Stagelund Nielsen 

Kasserer: Flemming Tangsgård Nielsen 

Sekretær: Helle Wiese 

Hjemmeside- og facebookansvarlig: Henrik 

Sandholm 

 

2. Opgavefordeling: udskydes til næste gang i 

håb om at vi er fuldtallige. 

 

3. Der har været et referat i Egtvedposten. Et 

kortere er udsendt fra Vejles medarbejdere. 

Helle er tovholder på det videre arbejde med 

formulering af en vision for huset m.m..  

Inger og Helle deltager i fællesmødet om 

Multihuse i centerbyerne. Det er usikkert om 

Roberthus har/får karakter af et Multihus. 

4. Inger, Hardy, Flemming og Helle deltager i 

UNLs årsmøde i Hornstrup. 

5. Naturens Hus: Diskussion om mulighederne 

for at etablere Naturens Hus og få kontakten 

til Ådalsprojektet. Forholdene omkring 

Roberthus blev inddraget idet vi antager, at 

Vejle Kommune vil have en interesse i at 

udnytte allerede eksisterende bygninger. 

Det er derfor vanskeligt at foretage en 

prioritering mellem det gamle posthus (som 

har den bedste beliggenhed) og Roberthus.  

6. Vejle Ådal: Det haster at sikre kontakt til og 

inddragelse i Ådalsprojektet som allerede er 

på vej. Kontakt til styregruppen om et møde 

om Egtveds muligheder. Inger retter 

henvendelse. 

7. Vejle Kommune ønsker at brande de 

forskellige dele af kommunen og vil bl.a. 

gennemføre en interviewrunde. Forslag til 

Interviewpersoner: Karen S., Stefan Lyager, 

Frank Theil, Kari Hougaard. Helle har 

bolden. Se Vejles hjemmeside. 

8. Møde med Dorthe Bjerre: Egtved skal holde 

fast i Egtvedpigen, f.eks. få lavet en broche 

som sælges. Forretningerne skulle lære af 

hinanden. Egtved skal forstå at udnytte at 

PostDanmark Rundt går gennem byen. (Se i 

øvrigt omtale i Egtvedposten). Evt. tages 



 

 

9. Planstrategi 2015 i høring. 

Høringsfrist den 6. maj + 

Kommuneplan – debatmøde 

3.6.  

 

10. Gadebande. Opstartsmøde den 

16. april Status? 

 

 

11. Pulje til forskønnelse.  

 

 

 

12. Puljer i øvrigt. – Resultat fra 

Superbrugsen? 

 

 

 

13. Hjertestarter. Status? 

 

14. Nyt Erhvervsområde v/Hardy 

 

 

15. Nyt boligområde – 

Hvidegårdsvej. Status 

 

 

16. Mødekalender 

 

 

 

17. Eventuelt – 

 

kontakt til ejeren af statuen ”Egtvedpigen” 

mhp afklaring af copyright. 

9. Planstrategi: Der arbejdes på en fælles 

reaktion fra foreninger og institutioner 

Egtved. Inger opsamler og afsender Egtveds 

kommentarer. Opfordring til deltagelse i 

debatrunden på brugsens parkeringsplads d. 

3.6. 

 

10. Egtveds første”Gadebande” er en realitet. 

Der blev skabt god kontakt mellem borgere 

og Teknisk forvaltning/Park og Vej. 

 

11. Pulje til forskønnelse af grønne områder kan 

søges af frivillige, som anlægger/indretter 

og vedligeholder grønne områder. Mailen 

sendes videre til Kent/Stigruppen og til 

Nydamslauget. 

12. Resultatet kendes ikke. Puljen fra Brugsen 

bruges til en akvarel til det vindende hus. 

Der skal fotograferes ved 

prisoverrækkelsen. Henrik repræsenterer 

Udviklingsrådet. 

13. Hjertestarter: Vi har meldt et par steder ind 

til TrygFonden som tager stilling. 

14. Sagen er overgivet til formanden for 

AktivErhverv. Foreningen har møde med 

Vejle Kommune. 

15. Intet nyt om det nye boligområde der er 

under planlægning - Inger spørger i Vejle 

Kommune (politikere) hvordan det går. 

 

16. Mødekalender 2015: 

Kl. 19.30 på følghende datoer: 18.5., 

16.6., 11.8. , 8.9., 7.10., 30.11. dog kl. 

17.30, (julefrokost ) 

 

17. Evt. Der blev orienteret om hvordan 

planerne for Hallen skrider frem. 

Vi foreslår at Menighedsrådet kontakter 

Byparken mhp at få flyttet mindestenen for 

5. Maj til Byparken. 

Kirsten scanner og sender artikler vedr. 

Egtved fra VAF pr mail til alle. 

Separering af spildevand i Egtved: Vi vil 

invitere til informationsmøde om 

tilskudsmulighederne så snart mere konkret 

foreligger. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


